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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2 

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2017 reuniram -se, 3 
ordinariamente, no Plenário Euzébio Barth, às 19 horas, os 4 
seguintes vereadores:  ANDRÉ DE OLIVEIRA SELISTRE, ADELINO 5 
STECANELA, CHARLIS DOS SANTOS, DIRCEU LOPES 6 
MACHADO, ERONITA ANDRADE, JAIR BELLOLI, JOÃO LUÍS 7 
MOREIRA DA SILVA, JORGE ELOY DE OLIVEIRA, MANOEL DAS 8 
NEVES ADAM, MARCELO DOS SANTOS DA SILVA, RODRIGO 9 
GOMES MASSULO, SAMUEL SCHIMIDT SOUZA, VALTAIR 10 
COELHO DE ANDRADE CONTANDO COM A PRESENÇA DO 11 
ASSESSOR JURIDICO CIRANO BENFICA SOARES. Constando o 12 
número regulamentar de Vereadores o senhor Presidente, em 13 
nome de Deus, deu por aberto os trabalhos no Plenário Euzébio 14 
Barth. A seguir o Senhor Presidente solicitou ao Exmo. Senhor 15 
Secretário que realizasse a leitura de um trecho bíbl ico na forma 16 
de costume. Em ato continuo o Senhor Presidente colocou a Ata da 17 
1ª Reunião Ordinária de 06.02.17, em discussão. 18 
PRONUNCIAMENTO: Vereador Manoel Luiz das Neves Adam, 19 
solicitou a ret if icação da linha 610 onde o Edil se referiu a 20 
localidade de Miraguaia e não de Vila Palmeira como consta na 21 
referida ata. O Presidente, Vereador André Luís de Oliveira 22 
Selistre disse que será retif icada. Em votação, ata com retif icação 23 
proposta pelo Vereador Manoel Luiz das Neves Adam. Foi 24 
APROVADA por unanimidade . Sucessivamente, o Senhor 25 
Presidente solicitou ao Senhor Secretário que procedesse à leitura 26 
do EXPEDIENTE DO DIA: Of. Mens. Nº029/16  - Poder Executivo - 27 
Encaminha .  PROJETO DE LEI nº 030/17  que Autoriza o Poder 28 
Executivo a desafetar área inst itucional, e dá outras providências. 29 
Loteamento Jardim do Vale II. Of. Mens. Nº030/GPM  - Poder 30 
Executivo - Encaminha PROJETO DE LEI  Nº 031/2017 . Abre 31 
Crédito Especial por Redução Orçamentária, no Orçamento 32 
Municipal, altera as Leis Municipais nº 6.831/2013, que dispõe 33 
sobre o Plano Plurianual do Município para 2014 a 2017, Lei 34 
Municipal nº 7.712/2016 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 35 
Orçamentárias para o exercício de 2017, e Lei Municipal nº 36 
7.751/2016 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 37 
alterações, no valor de R$ 25.000,00 - Companhia de 38 
Desenvolvimento Econômico e Social de Santo Antônio da Patrulha 39 
AGASA. Empresa Gaúcha de Rodovias –  EGR - Resposta ao 40 
Requerimento nº 318/2016, de autoria do Vereador André Luís de 41 
Oliveira Selistre. Secretaria Municipal da Saúde - Convite para 42 
Audiência Pública onde serão apresentados os relatórios de gestão 43 
da Saúde referente ao exercício de 2016 . Dia 21 de fevereiro, às 44 
17 horas, na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha. 45 
Ministério do Desenvolvimento Social –  Ofício nº 102/2017 – 46 
Comunicação de Celebração do Convênio nº 842275/2016 - Objeto: 47 
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Estruturação de Rede de Serviços de Proteção Social Especial - 48 
Aquisição de Bens. Leila Rosana de Lins Freiberger  - Solicita 49 
informações sobre a tramitação do processo que deu denominação 50 
a estrada Paulo Edmar Meregali, na localidade de Evaristo, sendo 51 
que a mesma é uma passagem de servidão particu lar. INDICAÇÃO 52 
Nº 008/17–  MARCELO GAÚCHO –  Solicita que seja viabil izado 53 
pelo Poder Executivo Municipal em área estratégica do centro da 54 
cidade, com fáci l acesso de turistas, um local para instalação de 55 
artesãos patrulhenses, a exemplo da Praça Nossa Senho ra da Boa 56 
Viagem, no bairro Pitangueiras, objetivando o comércio de seus 57 
produtos e divulgação turísticas de Santo Antônio da Patrulha, 58 
envolvendo principalmente as Associações  existentes e demais 59 
artesãos não associados.  REQUERIMENTO Nº 017/17–ANDRÉ 60 
SELISTRE - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo 61 
Senhor DAIÇON MACIEL DA SILVA, Prefeito de Santo Antônio da 62 
Patrulha, pelo fato desta Administração Municipal ter dado 63 
continuidade às obras de reforma do prédio na localidade da 64 
AGASA, 1º Distr ito, Interior do Município, o que propiciará a 65 
abertura de um atelier de calçados a iniciar a sua linha de 66 
produção em poucos dias, gerando dezenas de empregos no 67 
Município, aproximadamente de 50 a 70 novos empregos. 68 
REQUERIMENTO Nº 018/17 –  ANDRÉ SELISTRE –  VOTOS DE 69 
CONGRATULAÇÕES a Excelentíssima Senhora DOUTORA 70 
GRAZIELA DA ROCHA VAUGHAN VELEDA ,  Promotora de Justiça 71 
de Santo Antônio da Patrulha pela posse na t itularidade desta 72 
Comarca; solenidade ocorrida no dia 17 de janeiro do corrente 73 
ano, fato que vai zelar ainda mais pela defesa do interesse público 74 
e em benefício da população patrulhense.  REQUERIMENTO Nº 75 
019/17 –  ANDRÉ SELISTRE - Solicita  a Excelentíssima Senhora 76 
LIZIANE BAYER, Deputada Estadual do PSB; extensivo ao 77 
Excelentíssimo Senhor ELTON WEBER, Deputado Estadual do 78 
PSB, bem como ao Excelentíssimo Senhor CATARINA PALADINI, 79 
Deputado Estadual do PSB; que interceda,  e solicitando aos 80 
órgãos competentes da segurança pública do Rio Grande do Sul 81 
uma maior atenção para a Delegacia de Polícia Civi l e a Brigada 82 
Militar de Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista que o 83 
Município vem sofrendo com a falta de policiais civis e militares, 84 
fato que torna urgente o aumento do efetivo, para que, 85 
consequentemente, aumente a segurança e o combate à violência. 86 
REQUERIMENTO Nº 020/17 –  DIRCEU MACHADO - Solicita  ao 87 
Prefeito, para que seja remetida a esta Casa Legislat iva, no prazo 88 
legal de 30 (trinta) dias, informações sobre qual a forma adotada 89 
por esta Administração Municipal no que se refere as contratações 90 
de novos funcionários „estagiários‟. Na mesma linha, solicita -se 91 
que se informado sobre os critérios util izados nos processos 92 
seletivos para contratações destes estagiários; bem como se há 93 
publicidade de edital, se houver, em que local ocorre a 94 
publicidade; assim como qual é a  empresa responsável pelas 95 
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referidas contratações.  REQUERIMENTO Nº 022/17 –  SAMUEL 96 
SOUZA –VOTO DE PROFUNDO PESAR  pelo falecimento do 97 
Ilustríssimo Senhor Soldado TEODOLINO BATISTA LIMA;  fato 98 
ocorrido na últ ima terça-feira, dia 07 de fevereiro do corrente ano. 99 
REQUERIMENTO Nº 023/17 –  JAIR BELLOLI –  Solicita  ao 100 
Prefeito, para que seja informado a esta Casa Legislativa, sobre a 101 
existência de recursos f inanceiros (verbas) para a construção de 102 
poços artesianos nas localidades de Morro Grande, Rincão do 103 
Capim e Vassoura.  REQUERIMENTO Nº 024/17 –  JAIR BELLOLI –  104 
Solicita ao Prefeito, para que, através do Departamento Municipal 105 
de Trânsito, seja providenciada a demarcação de estacionamento 106 
de embarque/desembarque para deficientes físicos e idosos 107 
defronte ao Consultório de Fisioterapia (Clínica) situado na Rua 108 
José Juvenal Soares, Bairro Pitangueiras, no numeral 318. 109 
REQUERIMENTO Nº 025/17 –  SAMUEL SOUZA - Solicita  ao 110 
Prefeito, para que seja remetida a esta Casa Legislat iva, no prazo 111 
legal de 30 (tr inta) dias, qual a previsão da Secretaria Municipal 112 
das Obras, Trânsito e Segurança para melhorias na Rua Avelino 113 
Luiz Oliveira (Rua da Fonte), principalmente no que se refere ao 114 
fechamento de um bueiro que se encontra aberto há mais de um 115 
mês, prejudicando a trafegabilidade de motoristas e moradores 116 
locais.  REQUERIMENTO Nº 026/17 –  SAMUEL SOUZA –  Solicita  117 
ao Prefeito, para que seja remetida a esta Casa Legislat iva, no 118 
prazo legal de 30 (trinta) dias, informações acerca de previsão de 119 
abertura de processo l icitatório, bem como prazo para execução de 120 
quatro projetos de implantação da rede de baixa tensão para a 121 
iluminação pública, tendo em vista a existência dos projetos 122 
liberados para a Rua Tomas Bento Cardoso, no Bairro Lomba da 123 
Páscoa; Rua Lottar Machado dos Reis, no Bairro Lomba da 124 
Páscoa; Arlindo Meregalli, no Bairro Passo dos Ramos; e Rua 125 
Waldemar Knevitz da Rosa, no Bairro Loteamento Por do Sol.  126 
REQUERIMENTO Nº 027/17 –  MANOEL ADAM –  Solicita 127 
informações de qual previsão para inauguração da E. M. E. F 128 
Santa Inês e se as novas instalações comportam a demanda dos 129 
alunos matriculados.  REQUERIMENTO Nº 028/17 –  ANDRÉ 130 
SELISTRE –  Solicita ao Prefeito, para que, em caráter de 131 
urgência, através do Departamento Municipal do Meio Ambiente 132 
seja promovido o recolhimento de lixos, entulhos e descartes de 133 
móveis em três locais da cidade: na Rua  Senador Alberto 134 
Pasqualini (Rua da Pedreira - próximo a Rodovia ERS-474); no 135 
f inal da Avenida Afonso Porto Emerim (próximo ao Açude dos 136 
Caetanos), assim como na localidade de Monjolo.  137 
REQUERIMENTO Nº 029/17 –  SAMUEL SOUZA –  Solicita  ao 138 
Prefeito, para que seja remetida a esta Casa Legislat iva, no prazo 139 
legal de 30 (trinta) dias, informações sobre quais os motivos para 140 
que a SEMOT - Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 141 
Segurança não está retirando o material (saibro) na Saibreira do 142 
Chumbo situada na localidade de Portão I, pois a mesma encontra -143 
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se registrada em nome da Prefeitura Municipal. REQUERIMENTO 144 
Nº 030/17 –  ERONITA ANDRADE E JOÃO LUIS –  Solicitam  ao 145 
Prefeito, para que seja remetida a esta Casa Legislat iva, no prazo 146 
legal de 30 (tr inta) dias, informações acerca da previsão para o 147 
retorno do atendimento psiquiátr ico no CAPS - Centro de Atenção 148 
Psicossocial de Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista a 149 
inexistência da especial idade psiquiátrica no referido Setor. Na 150 
mesma linha, sol icita-se que seja remetido a esta Casa Legislat iva 151 
um relatório detalhado de atendimentos, relação com nomes dos 152 
Servidores do CAPS, bem como, com quais especialidades à 153 
comunidade é beneficiada no local.  REQUERIMENTO Nº 031/17 – 154 
RODRIGO MASSULO –  Solicita ao Prefeito, para que seja 155 
remetida a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (tr inta) dias, 156 
informações sobre a previsão de calçamento da Rua Oscar 157 
Ferreira de Jesus, no Bairro Bom Princípio.  REQUERIMENTO Nº 158 
032/17 –  CHARLIS SANTOS –  Solicita  ao Prefeito, para que, 159 
através do Departamento Municipal de Trânsito proceda a 160 
f iscalização junto à empresa de Transportes Coletivos LTDA no 161 
que se refere o cancelamento do it inerário da l inha de transporte 162 
coletivo urbano no sentido Centro/Bairro Santa Teresinha no 163 
horário das 13h30min de sábados; afetando dezenas de moradores 164 
e usuários deste it inerário. Na mesma linha solicita -se que o 165 
Executivo Municipal proceda à int imação da empresa, a f im que a 166 
mesma preste esclarecimento (informações) sobre o referido 167 
cancelamento deste i t inerário, sendo o mesmo encaminhado 168 
posteriormente a esta Casa Legislat iva.  REQUERIMENTO Nº 169 
033/17 –  CHARLIS SANTOS –  VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  ao 170 
Ilustríssimo Senhor ANDRÉ ANTÔNIO RANDAZZO DOS REIS ,  171 
Secretário Municipal das Obras, Trânsito e Segurança; bem  como 172 
a Ilustríssima Senhora ELIANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA ,  173 
Secretária Municipal da Cultura, Turismo e Esportes; e a 174 
Ilustríssima Senhora SILVIA GARCIA, Servidora desta 175 
Municipalidade; assim como às demais pessoas envolvidas no 176 
trabalho exemplar promovido e que resultou em melhorias e 177 
adequações no Camping Municipal Lagoa dos Barros, propiciando 178 
assim aos munícipes e turistas dignas condições para a temporada 179 
de verão 2017.  REQUERIMENTO Nº 034/17 –  CHARLIS SANTOS –  180 
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES  a I lustríssima Senhora TAÍS 181 
MUNIZ DA COSTA , Chefe de Gabinete do Prefeito Daiçon Maciel 182 
da Silva; pelo empenho, dedicação, ef iciência e excelente trabalho 183 
realizado no exercício de suas funções, atendendo as pessoas fora 184 
do horário de expediente e resolvendo os problemas da 185 
comunidade Patrulhense de maneira satisfatória. PED. PROV. Nº 186 
029/17 –  DIRCEU MACHADO –  Solicita ao Prefeito, a revisão 187 
geral,  com substituições de lâmpadas queimadas, nos postes 188 
situados na Travessa 40, na localidade de Barro Vermelho. PED. 189 
PROV. Nº 031/17 –  JORGE ELOY DE OLIVEIRA –  Solicita ao 190 
Prefeito, para que, através da Secretaria Municipal das Obras, 191 
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Trânsito e Segurança seja promovida a revisão geral com o 192 
conserto das estruturas dos abrigos nas paradas de ônibus, 193 
situadas principalmente no perímetro urbano do Município. PED. 194 
PROV. Nº 032/17 –  ERONITA ANDRADE E JOÃO LUIS MOREIRA 195 
–  Solicitam  ao Prefeito, para que sejam incluídas no cronograma 196 
de atividades Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e 197 
Segurança, em caráter emergencial,  melhorias com a construção 198 
de quatro bueiros (para o escoamento das águas das chuvas), bem 199 
como a abertura de valetas, o encascalhamento e patrolamento, 200 
iniciando na Estrada da localidade de Cantagalo, junto ao 201 
entroncamento da Estrada Sérgio Luckman até a pedreira grande 202 
(Pedreira Fernando Melo). Na mesma linha, sol icita -se que seja 203 
averiguada a reclamação protocolada junto a Secretaria do Poder 204 
Legislat ivo, onde o morador Gedeão Meireles de Oliveira af irma 205 
haver irregularidades nesta Estrada, pois a mesma não teria 10 206 
metros de largura e a cerca está em cima desta artéria. . PED. 207 
PROV. Nº 033/17–  SAMUEL SOUZA –  Solicita ao Prefeito, 208 
recuperação, com operação tapa buraco na Rua Gentil Donato 209 
Barbieri, no Bairro Loteamento Parque São José II, trecho que 210 
inicia no entroncamento com a Rua Caldas Júnior, tendo em vista a 211 
existência de duas crateras nesta via pública, o que vem 212 
prejudicando a trafegabil idade dos motoristas . PED. PROV. Nº 213 
034/17 –  VALTAIR ANDRADE –  Solicita  ao Prefeito, revisão geral 214 
e a substituição de lâmpadas queimadas nos poste de números 215 
163658 e 164481, situados na localidade de Boa Vista, 1º Distr ito, 216 
Interior do Município.  PED. PROV. Nº 035/17 –  VALTAIR COELHO 217 
DE ANDRADE –  Solicita  ao Prefeito, o ensaibramento e 218 
patrolamento da Estrada Júlio Brunell i , na localidade de Lagoa dos 219 
Barros. PED. PROV. Nº 036/17 –  VALTAIR ANDRADE –  Solicita 220 
Prefeito, para que sejam incluídas no cronograma de atividades da 221 
Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter 222 
emergencial, melhorias com envaletamento, ensaibramento e 223 
patrolamento da Estrada dos Boeiras, situada na localidade de 224 
Morro Grande.  PED. PROV. Nº 037/17 –  JAIR BELLOLI –  Solicita   225 
ao Prefeito, para que seja promovida a recuperação do calçamento 226 
da Rua Oscar Ferreira de Jesus, no Bairro Bom Princípio; assim 227 
como o conserto da rede de esgoto. PED. PROV. Nº 038/17 –  JAIR 228 
BELLOLI –  Solicita  ao Prefeito, para que a Secretaria Municipal 229 
das Obras, Trânsito e Segurança promova melhorias com capina, 230 
roçada e/ou a remoção de plantas e folhagens existentes no trecho 231 
da Passarela da Amizade, que liga a Rua Manoel Gonçalves 232 
Ribeiro com a Rua José Juvenal Soares, no  Bairro Pitangueiras. 233 
PED. PROV. Nº 039/17 –  SAMUEL SOUZA –  Solicita  ao Prefeito, 234 
melhorias, em caráter de urgência, com o envaletamento, 235 
ensaibramento e patrolamento da Travessa Nunes (antiga Rua 10 - 236 
da fábrica de coco), na localidade de Portão I, tendo em vista que 237 
a existência de valas no meio da rua, devido ao grande volume de 238 
chuvas no mês de janeiro.  PED. PROV. Nº 040/17 –  SAMUEL 239 
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SOUZA –  Solicita ao Prefeito, Em caráter de urgência, melhorias 240 
com capina e/ou roçada da calçada em torno do Parque de 241 
Esportes Caetano Tedesco, no Bairro Pitangueiras, bem como na 242 
parte interna, nas dependências do pátio do parque.  PED. PROV. 243 
Nº 041/17 –  VALTAIR ANDRADE –  Solicita  ao Prefeito, para que 244 
através das Secretarias Municipais das Obras, Trânsito e 245 
Segurança e da Cultura, Turismo e Esportes seja realizada uma 246 
„ força tarefa‟, a f im de propiciar melhorias no campo de futebol 247 
situado no Balneário Municipal Lagoa dos Barros, pois no local que 248 
iniciou as disputas do Campeonato Lagoano existe uma grande 249 
quantidade de pedras (pedregulhos) o que pode ocasionar sérios 250 
danos físicos aos atletas. Na mesma linha, sugere -se a remoção 251 
destas pedras no campo, bem como a colocação de mais 252 
caçambas de areia no local.  PED. PROV. Nº 042/17 –  ERONITA 253 
ANDRADE E JOÃO LUÍS MOREIRA –  Solicitam ao Prefeito, 254 
revisão geral, com substituição de lâmpada queimada, no poste de 255 
número 169104, situado na localidade de Vila Palmeira e 256 
adjacências, Interior do Município.  PED. PROV. Nº 043/17 – 257 
ERONITA ANDRADE E JOÃO LUÍS MOREIRA –  SOLICITAM ao 258 
Prefeito, manutenção, em caráter de urgência, com a realização de 259 
uma operação tapa-buracos na Rua Maria Machado de Souza 260 
(Dona Carlot inha), no Bairro Vila Rica.  PED. PROV. Nº 044/17 –  261 
CHARLIS SANTOS –  Solicita  ao Prefeito, a recuperação com o 262 
ensaibramento e patrolamento da Rua Oscar Ferreira de Jesus, no 263 
Bairro Bom Princípio.  PED. PROV. Nº 045/17 –  CHARLIS SANTOS 264 
–  Solicita ao Prefeito, para que sejam incluídas no cronograma de 265 
atividades da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e 266 
Segurança melhorias com o ensaibramento e patrolamento da Rua 267 
Francelino Gabriel Flor, no Bairro Santa Teresinha. PED. PROV. 268 
Nº 046/17 –  CHARLIS SANTOS –  Solicita  ao Prefeito, melhorias 269 
com o ensaibramento e patrolamento; bem como a l impeza do mato 270 
com roçada, capina e podagem de árvores, às margens da Estrada 271 
da localidade de Rincão do Herval.  O Senhor Presidente 272 
prosseguiu para os pronunciamentos do  EXPEDIENTE DO DIA: 273 
Fez uso da palavra o Vereador VALTAIR ANDRADE: O Vereador 274 
cumprimentou a mesa diretora,colegas Vereadores e público 275 
presente na Casa. O Edil iniciou falando sobre a quadra de areia 276 
construída pela Administração Municipal para a realização do 277 
Campeonato Lagoano, o Edil af irmou ser vergonhoso a situação da 278 
quadra cheia de pedras, o Vereador lembrou que quando foi 279 
realizado uma visita ao Camping da Lagos dos Barros, juntamente 280 
com o Vice-Prefeito e Secretaria Municipal de Cultura foi acertado 281 
que seria feito a quadra de areia, e que seria retirado as pedras 282 
que exist iam no campo e largado areia peneirada, para não ocorrer 283 
acidentes como ocorreu no primeiro dia de jogo, onde um jogador 284 
acabou cortando uma parte do pé por existir muitas pedras ainda 285 
na quadra. Falou em aparte  o Vereador  JORGE ELOY DE 286 
OLIVEIRA –  O Vereador falou que lembra também do acerto feito 287 
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com a Administração Municipal, e que se a areia fosse retirada da 288 
própria Lagoa, a areia deveria ser peneirada, pela alta quantidade 289 
de pedra no balneário.  Falou em aparte  o Vereador  SAMUEL 290 
SOUZA –  O Vereador falou que também estava na abertura do 291 
Lagoano e presenciou as reclamações pela alta quantidade de 292 
pedras na quadra de Areia, o Vereador lembrou que também deu a 293 
ideia de peneirar a areia antes de ser colocada na quadra, para 294 
evitar maiores problemas. Prosseguiu o Vereador  VALTIR 295 
COELHO DE ANDRADE–  O Vereador para terminar seu 296 
pronunciamento solicita melhorias na quadra e diz estar 297 
preocupado com a situação.  Vereador CHARLIS SANTOS  –  O 298 
Vereador cumprimentou a mesa diretora demais colegas 299 
Vereadores e público presente na Casa. O Edil iniciou, explicando  300 
que os pedidos solicitados por ele são todos em virtude de suas 301 
visitas pelas localidades, e que as coisas mais solicitadas são 302 
patrolamento, ensaibramento e troca de lâmpadas, tanto interior 303 
como região central, o Edil  lembrou que a Rua Oscar Ferreira de  304 
Jesus que foi citada três vezes nos pedidos de providencias e 305 
lembra da importância desta rua e a necessidade de um 306 
calçamento ou do tão sonhado asfaltamento. O Edil falou também 307 
da sua moção de Congratulações a Secretaria Municipal de Cultura 308 
e Secretario Municipal de Obras e a todos os servidores que 309 
contribuíram para trabalho desenvolvido na Lagoa nos Barros, o 310 
Edil af irmou que melhorias já podem ser vista em torno do 311 
Balneário e argumentou que todos estão sujeitos a erros, fazendo 312 
referencia a fala do Vereador Valtair Andrade, e argumentou que a 313 
Administração Municipal pegou o balneário em um estado crit ico, 314 
em função das cheias que aconteceram em anos anteriores e falou 315 
brevemente sobre um projeto futuro para o deslocamento da 316 
Quadra de esportes do Balneário. O Edil se encaminhou para o f im 317 
do seu pronunciamento falando que na próxima semana a 318 
Administração Municipal já vai ter resolvido os problemas 319 
referentes a quadra de areia do Balneário. Vereador DIRCEU 320 
MACHADO–  Vereador cumprimentou a Mesa Diretora, colegas 321 
Vereadores e público presente na Casa. O Edil iniciou falando 322 
sobre seu pedido de informação referente a contratação de 323 
estagiário, por parte do Poder Executivo, o Edil lembra que existe 324 
uma determinação do Tribunal de Contas que esses estagiários p or 325 
estarem exercendo um cargo de servidor público devem ser 326 
contratados por meio de Processo Seletivo ou concurso e por isso 327 
solicita informações sobre a nova empresa responsável pelas 328 
contratações e solicita que esse processo seja aberto a toda 329 
população que se enquadre nas normas e não apenas por 330 
indicações. Vereadora  ERONITA ANDRADE –  cumprimentou a 331 
Mesa Diretora, Colegas Vereadores e público presente na Casa. A 332 
Vereadora solicitou resposta com a máxima urgência sobre o 333 
atendimento no CAPS, em sua fala e la explicou que esta sendo 334 
abordada pela população pela falta de quali f icação no 335 
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atendimento, ela aproveitou para falar que acredita que a atual 336 
Administração Municipal já esta tomando providencias, mas solicita 337 
com a máxima urgência respostas. A Vereadora  falou também 338 
sobre seu pedido de providencia juntamente  assinado pelo 339 
Vereador João Luís Moreira, sobre a troca de lâmpada de um poste 340 
localizado na Vila Palmeira,a Edil aproveitou e pediu que se 341 
investigue o motivo das lâmpada queimarem tanto nesse poste . A 342 
Vereadora também se manifestou sobre os Votos de 343 
Congratulações feito a Chefe de Gabinete, Tais Muniz da  Cunha, 344 
pelo trabalho prestado a comunidade.  Vereador JAIR BELLOLI –345 
cumprimentou o Presidente, a Mesa Diretora, colegas Vereadores 346 
e público presente na Casa. O Edil iniciou falando que andando 347 
pela localidade do Rincão do Capim e Morro Grande, foi informado 348 
que já existe nos cofres municipais uma verba para a criação de 349 
poços artesianos, o Vereador então solicita ao Executivo a 350 
veracidade desta informação. O Vereador falou também da Rua 351 
Oscar Ferreira de Jesus, e f icou feliz em saber que existem outros 352 
vereadores preocupados com essa rua, e alegou que isto só vai 353 
trazer benefícios a comunidade, e que assim se torna mais fácil 354 
dos projetos para esta rua saírem do papel e por f im acabar com o 355 
esgoto que corre a céu aberto, também abordou o assunto sobre 356 
uma referida Oficina que f ica localizada nesta rua, que acaba por 357 
trancando o transito e muitas vezes, ônibus que passam por essa 358 
localidade tem que manobrar e fazer outro trajeto, assim 359 
prejudicando os moradores. Falou em aparte  o Vereador  JOÃO 360 
LUIS MOREIRA –  O Vereador agradeceu a aparte, e falou da 361 
necessidade da Câmara, Secretarias de Obras e Prefeitura se 362 
unirem e obrigarem o proprietário a retirar os  veículos que estão 363 
na rua trancando o trânsito, o vereador informou que na 364 
Administração passada fez vários pedidos referentes a esta of icina 365 
e nunca foi atendido, e também questionou se a referida Oficina 366 
tem Alvará, o vereador se manifestou acreditando que esta seja 367 
uma oficina clandestina e pediu providencias, se necessário até 368 
mesmo com o Ministério Público. Falou em aparte  o Vereador  369 
CHARLIS SANTOS –  O Vereador usou o aparte para concordar 370 
com o Vereador João Luís Moreira, sobre o envio deste problema 371 
ao Ministério Público, já que este problema pode estar muito além 372 
dos poderes do Executivo e alegou que esse pode ter sido um dos 373 
motivos para a administração passada não ter conseguido resolver.  374 
Prosseguiu o Vereador  JAIR BELLOLI –  O Edil falou que concorda 375 
com os vereadores e af irmou que já passou da hora de resolver 376 
este problema. O Edil também aproveitou o espaço pra falar sobre 377 
a Lagoa dos Barros, e que o Edil já havia conversado com alguns 378 
secretários sobre a possibi l idade de montar a quadra para o 379 
Lagoano com mais tempo e calma, o Edil explicou que boa parte 380 
dos maquinários da Secretaria de Obras estavam na localidade de 381 
Canto dos Guilhermes para melhorias na estrada que dá acesso ao 382 
novo Hotel Fazenda do Município, que vai ser inaugurado em 383 
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Março. O Edil informou que a pressão pode ter sido um dos 384 
motivos do serviço na quadra de Areia da lagoa dos Barros não ter 385 
f icado com uma qualidade boa. Vereador  JOÃO LUIS MOREIRA –  386 
Vereador cumprimentou a mesa diretora. Colegas Vereadores e 387 
público presente na Casa, e fez a solicitações de pedidos verbais,  388 
onde solicita ao Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para que através 389 
da Secretaria de Obras, Trânsito e Segurança, no prazo legal de 390 
30 (trinta) dias informe a esta Casa Legislat iva qual é a situaç ão 391 
do Parque de Maquinas da Prefeitura Municipal;  bem como seja 392 
informado, através de relatório ao chefe do setor a situação das 393 
máquinas da Municipalidade, e sol icitou ao Chefe do Executivo 394 
Municipal, para que sejam tomadas providências em relação a 395 
remoção do “ferro velho”, sucatas e outras peças automotivas 396 
situadas na Rua Oscar Ferreira de Jesus, no Bairro Bom Principio, 397 
o que vem trancando a f luência do trânsito nesta movimentada 398 
artéria da cidade. O Edil crit icou a fala de Antônio Fernando 399 
Selistre na rádio I tapuí, e disse que não entender o motivo do 400 
mesmo assumir o Cargo de Procurador da Câmara de Vereadores, 401 
sendo que segundo o Edil,  Antônio Fernando Selistre já falou 402 
inúmeras vezes que não queria mais saber de polít ica nem assumir 403 
cargo publico. O Vereador João Luís Moreira falou que espera que 404 
o Antônio Fernando Selistre venha para dar parecer jurídico e não 405 
polít ico, o Edil falou que vai ser o primeiro a ir até os meios de 406 
comunicações caso isso não ocorra. Vereador  MANOEL ADAM –  407 
Vereador cumprimentou a o Presidente e Mesa diretora. Colegas 408 
Vereadores e público presente na Casa. O Edil iniciou sua fala 409 
sobre o pedido de informação sobre a Escola Municipal de Ensino 410 
Fundamental Santa Inês, sol icitando a data prevista de 411 
inauguração e se a escola comporta a transferência dos alunos do 412 
antigo prédio, para as novas instalações, o Edil destaca sua 413 
preocupação informou que já foi procurado pela população sobre 414 
este tema. O Edil falou também sobre a Rua Oscar Ferreira de 415 
Jesus, e lembrou da sua importância , e que jamais passou por 416 
despercebido pelo vereador os problemas dela, o Edil  417 
complementou que já existe um projeto para pavimentação da rua 418 
citada e de mais duas ruas transversais a ela e que já haviam sido 419 
alocadas a consulta popular, o Edil  informou não saber porque 420 
motivos a Administração passada optou por pavimentar outras ruas 421 
e não a Rua Oscar Ferreira de Jesus. O Vereador aproveitou o 422 
espaço pra falar que mesmo longe do Legislat ivo nos últ imos 04 423 
anos, representou o município do Sindicato do L 20, um comitê 424 
formado no litoral médio e continua no comitê formado na região 425 
Gravataí/Sinos, ele destacou que decidiu fazer parte deste comitê 426 
em virtude da histórica briga entre Santo Antônio da Patrulha e 427 
Osório na questão da qualidade de Água da Lagoa dos Barros, o 428 
Edil informou que ainda nesta semana vai ter mais uma reunião 429 
sobre a Lagoa. O Edil Parabenizou a Administração Municipal pelo 430 
trabalho prestado no Balneário e comentou sobre as ligações que 431 
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recebeu de moradores daquela localidade também parabeni zando 432 
a Administração pelas reformas e melhorias no Balneário. O Edil 433 
falou que se teve um erro, o Vereador Valtair Coelho de Andrade, 434 
não poderia ter feito o comentário de que a quadra de areia não 435 
deveria ter sido feita, o Edil lembrou do quão dif ícil é conseguir 436 
areia legalmente e que não devem desmerecer o trabalho 437 
prestado, principalmente trabalho este reconhecido pelos 438 
moradores daquela localidade, f inal izou af irmando que não aceita 439 
a crit ica pela crit ica, e sim a crit ica construt iva e que concorda 440 
com o risco e vai buscar melhorias juntamente com o Executivo. 441 
Falou em aparte  o Vereador  VALTAIR COELHO DE ANDRADE –  O 442 
Vereador falou que se for para realizar daquela forma, ele 443 
aconselha a não fazer, em virtude dos riscos expostos e 444 
aconselhou o Edil Manoel Adam a antes de discutir este assunto, 445 
fazer uma visita. Prosseguiu o Vereador MANOEL ADAM –  O Edil 446 
disse que para tudo existe regras, e que a quadra tinha um juiz 447 
dentro, cabia a ele decidir se o campo era viável ou não para o 448 
torneio. Vereador  MARCELO SANTOS DA SILVA –  Vereador 449 
cumprimentou a o Presidente e Mesa diretora, Colegas Vereadores 450 
e público presente na Casa. O Edil iniciou sua fala sobre a 451 
indicação que solicita que seja viabil izado pelo Poder Executivo 452 
Municipal em área estratégica do centro da cidade, com fácil  453 
acesso de turistas, um local para instalação de artesãos 454 
patrulhenses, a exemplo da Praça Nossa Senhora da Boa Viagem, 455 
no bairro Pitangueiras, objet ivando o comércio de seus produtos e 456 
divulgação turíst icas de Santo Antônio da Patrulha, envolvendo  457 
principalmente as Associações existentes e demais artesãos não 458 
associados. O Edil lembrou também dos Caminhos de Santiago, do 459 
sucesso que vem sendo esse ponto turíst ico. Vereador  RODRIGO 460 
GOMES MASSULO –  Vereador cumprimentou a o Presidente e 461 
Mesa diretora, Colegas Vereadores e público presente na Casa. O 462 
Edil solicitou um pedido informação sobre a Rua Oscar Ferreira de 463 
Jesus ao Prefeito Daiçon Maciel da Silva, onde conste se já existe 464 
previsão de pavimentação daquela rua, e se sim, quando será, o 465 
Edil falou que na localidade existe muitos desencontros de 466 
informações, alguns moradores falam que a empresa responsável 467 
pelo Loteamento que esta sendo construindo vai realizar a 468 
pavimentação da rua, outros falavam que seria o Poder Executivo. 469 
O Vereador fez questão de lembrar do prazo legal de trinta dias 470 
que a Administração Municipal tem para responder os pedidos de 471 
informações. O Edil entrou na questão da Lagoa dos Barros e 472 
Parabenizou o Executivo, porém também informou estar 473 
preocupado com a quantidade de pedras na quadra, o Edil falou ter 474 
a certeza que a Administração até a próxima semana vai realizar 475 
as melhorias necessárias para a segurança  de todos. Por f im o 476 
Vereador parabenizou a Indicação do Vereador Marcelo Gaúcho. 477 
SAMUEL SOUZA –  cumprimentou a o Presidente e Mesa diretora, 478 
Colegas Vereadores e público presente na Casa.  O Edil sol icita 479 
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informações sobre a Rua Avelino Luz de Oliveira, rua esta que foi 480 
aberto um grande bueiro e faz mais de 40 dias que se encontra 481 
aberto sem f inalizar a obra, outro pedido de informação é  ao 482 
Prefeito, para que seja remetida a esta Casa Legislat iva, no prazo 483 
legal de 30 (trinta) dias, informações acerca de p revisão de 484 
abertura de processo l icitatório, bem como prazo para execução de 485 
quatro projetos de implantação da rede de baixa tensão para a 486 
iluminação pública, tendo em vista a existência dos projetos 487 
liberados para a Rua Tomas Bento Cardoso, no Bairro Lomb a da 488 
Páscoa; Rua Lottar Machado dos Reis, no Bairro Lomba da 489 
Páscoa; Arlindo Meregalli, no Bairro Passo dos Ramos; e Rua 490 
Waldemar Knevitz da Rosa, no Bairro Loteamento Por do Sol.  O 491 
Edil também questiona o motivo da Prefeitura Municipal não usar 492 
as duas saibreiras legalizadas, uma se encontra na localidade de 493 
Roça grande e a outra na localidade de portão, o Edil informa que 494 
para sua surpresa foi procurado pelos responsáveis pelas 495 
saibreiras e os mesmos af irmaram que a Prefeitura Municipal não 496 
tem interesse em retirar matéria prima destes locais, o Edil  497 
questiona o motivo do não interesse por parte do Poder Executivo. 498 
O Edil aproveita para Parabenizar os Vereadores Jair Bellol i,  499 
Charlis Santos, Rodrigo Massulo e João Luis Moreira pela 500 
preocupação com a Rua Oscar Ferreira de Jesus, e ao Vereador 501 
Marcelo Gaúcho pela indicação na questão dos Artesões 502 
Municipais. Vereador  ANDRÉ SELISTRE –  cumprimentou a o 503 
Presidente e Mesa diretora, Colegas Vereadores e público 504 
presente na Casa. O Edil se manifestou sobre os votos de 505 
congratulações ao Prefeito Municipal pela reforma feita no prédio 506 
da Agasa. O Edil também se manifestou sobre a Rua Oscar de 507 
Jesus, e a necessidade urgente de melhorias nesta rua, o Edil 508 
falou estar muito preocupado com esta rua, e que é uma questão 509 
já de saúde publica, tendo em vista que o esgoto corre a céu 510 
aberto. Também fez um requerimento a Excelentíssima Senhora 511 
LIZIANE BAYER, Deputada Estadual do PSB; extensivo ao 512 
Excelentíssimo Senhor ELTON WEBER, Deputado Estadual do 513 
PSB, bem como ao Excelentíssimo Senhor CATARINA PALADINI, 514 
Deputado Estadual do PSB; que interceda,  junto aos órgãos 515 
competentes da segurança pública do Rio Grande do Sul uma 516 
maior atenção para a Delegacia de Polícia Civi l e a Brigada Mil itar 517 
de Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista que o Município vem 518 
sofrendo com a falta de policiais civis e militares, fato que torna 519 
urgente o aumento do efetivo, para que, consequentemente, 520 
aumente a segurança e o combate à violência. O Edil lembrou da 521 
importância da Segurança, e relatou os fatos acontecidos no 522 
Espírito Santo, onde os Policiais entraram em greve, e a população 523 
necessitou f icar mais de uma semana trancada dentro de casa, por 524 
falta de segurança, e disse estar muito preocupado com o f im da 525 
operação golf inho, já que com o f im desta operação o numero de 526 
policiais na nossa região vai cair bastante. O Edil também se 527 
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manifestou a favor de um projeto para beneficia r os policiais, 528 
alegando que o Município de Rolante tem um Aluguem Solidário, 529 
fazendo assim policiais optarem por aquele município para 530 
trabalho.  Falou em aparte  o Vereador  JORGE ELOY DE OLIVEIRA 531 
–  O Vereador falou que na semana que antecedeu, esteve na 532 
assembleia, juntamente com o Vereador Rodrigo Massulo e 533 
Marcelo Gaúcho e se dirigiram até os Gabinetes dos Deputados 534 
Estaduais; Mauricio Dziedricki e Marcel Van Hattem e os dois 535 
deputados se prontif icaram em marcar a reunião com o Secretario 536 
Estadual de Segurança, e informa que recebeu por mensagem a 537 
data da reunião, que f icou para o dia 15 de Março/2017 –538 
Prosseguiu o Vereador  ANDRÉ SELISTRE –  O Edil falou que 539 
acompanhou a visi ta dos Vereadores até a Assemble ia Legislat iva 540 
e falou ser muito importante esse trabalho. Falou em aparte  o 541 
Vereador  MARCELO GAÚCHO –  O Edil falou da importância do 542 
auxílio moradia, e que os moradores do segundo e  terceiro distr ito 543 
de Santo Antônio, se dispuseram a disponibil izar moradias para 544 
Policiais, em virtude do alto índice de assaltos na região. –  545 
Prosseguiu o Vereador  ANDRÉ SELISTRE –  O Edil lembrou que o 546 
Sindicato Rural tem uma casa dentro do parque de exposições que 547 
pode ser cedido para Policiais. O edil  também falou que esteve na 548 
praça  Mara Lucia Cardoso e se deparou com os livros estragados 549 
que f icam  nas Mini Bibl iotecas, um projeto do Rotaract Club. O 550 
Edil falou quem em função das fortes chuvas, acabou a água 551 
entrando e estragando a lguns materiais, aproveitou e parabenizou 552 
o Rotaract Club pelo belíssimo projeto e agradeceu a presença da 553 
Presidente do Club. Falou em aparte  o Vereador RODRIGO 554 
MASSULO –  O Vereador falou que sobre as Mini Bibliotecas, já 555 
esta sendo organizada reformas nas casinhas para não ocorrer 556 
mais estes problemas, e agradece a presença da Presidente do 557 
Rotaract Club, Tainara Rocha. –  Prosseguiu o Vereador  ANDRÉ 558 
SELISTRE –  Terminou sua fala agradecendo as explicações do 559 
Vereador Rodrigo Massulo. O Presidente, Vereador André Luís de 560 
Oliveira Selistre consultou o Plenário sobre o acordo de lideranças 561 
ao Projeto de número 031/2017. Os Líderes de Bancadas foram 562 
favoráveis à tramitação do projeto em questão. PROJETO DE LEI 563 
Nº 031/2017  - Por Acordo de Lideranças. Em discussão. Em 564 
votação. APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 565 
021/2017  - Com parecer das Comissões. Em discussão. Em 566 
votação. APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 567 
022/2017  - Com parecer das Comissões. Em discussão. Em 568 
votação. APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 569 
023/2017  - Com parecer das Comissões. Em discussão. Em 570 
votação. APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 571 
023/2017  - Com parecer das Comissões. Em discussão. Em 572 
votação. APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 573 
024/2017  - Com parecer das Comissões. Em discussão. Em 574 
votação. APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 575 
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025/2017  - Com parecer das Comissões. Em discussão. Em 576 
votação. APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 577 
026/2017–  Com parecer das Comissões. Em discussão. 578 
PRONUNCIAMENTO : Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA  - 579 
Vereador cumprimentou o Presidente e a Mesa diretora, Colegas 580 
Vereadores e público presente na Casa. O Edil explicou que este 581 
projeto das redes de agua foi muito benéfico a região do Monjo lo, 582 
mais de 150 famíl ias já foram beneficiadas pelas redes de água, 583 
projeto este de origem da consulta popular o edil agradeceu ao Ex-584 
secretário Municipal de Agricultura, Dirceu Machado. Em votação. 585 
APROVADO por unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 027/2017  - 586 
Com parecer das Comissões. Em discussão. 587 
PRONUNCIAMENTOS : Vereador  RODRIGO MASSULO –Vereador 588 
cumprimentou o Presidente e a Mesa diretora, Colegas Vereadores 589 
e público presente na Casa. O Edil explicou a importância do 590 
Projeto e sua simplicidade e destacou que este projeto não cria 591 
ônus f inanceiro ao Executivo.  Vereador  ADELINO STECANELA - 592 
Vereador cumprimentou o Presidente e Mesa diretora, Colegas 593 
Vereadores e público presente na Casa. O Edil parabenizou o 594 
Vereador Rodrigo Massulo pelo projeto, porém disse estar 595 
preocupado com a constitucionalidade do projeto, visto que esta 596 
descrito no projeto, que autoriza a criação, e isto , pode ser 597 
entendido como vicio de origem. O Edil solicitou o parecer Jurídico 598 
do Legislat ivo deste projeto,  e destacou que sempre tomou 599 
cuidado com projetos que porem ser considerados vicio de origem, 600 
para não desgastar o legislativo e chegar ao executivo e ser 601 
vetado total pelo Prefeito Municipal .  Falou em aparte  o Vereador  602 
JOÃO LUÍS MOREIRA –  O Edil falou estar acompanhando o 603 
trabalho do Vereador Rodrigo Massulo e faz mais de trinta dias 604 
que o Vereador Rodrigo Massulo esta trabalhando neste projeto, o 605 
Edil destaca também que nenhum prefeito teria coragem de vetar 606 
um projeto deste, pela sua importância e que es te projeto é de 607 
muita importância para a população, o Edil ressaltou que o SD vai 608 
votar a favor do projeto. Prosseguiu o Vereador ADELINO 609 
STECANELA –  O Edil terminou sua fala pedindo vistas ao Projeto 610 
de lei nº 027/2017. PROJETO DE LEI Nº 028/2017  - Com parecer 611 
das Comissões. Em discussão. PRONUNCIAMENTOS : Vereador 612 
MARCELO SANTOS DA SILVA –  Vereador cumprimentou a o 613 
Presidente e Mesa diretora, Colegas Vereadores e público 614 
presente na Casa. O Edil iniciou sua fala, parabenizando a 615 
Professora Ana pelo trabalho desenvolvido por ela na Casa da 616 
Criança, o Edil comentou sobre a visita feita por ele na Casa da 617 
Criança, onde estava tudo muito organizado e bem cuidado. O Edil 618 
comentou que existiu uma pressa muito grande para aprovação 619 
deste projeto, quando na verdade no entendimento dele não tinha 620 
tanta urgência. O Edil perguntou aos vereadores se eles sabiam 621 
quantas crianças tinham no abrigo municipal. O Edil pediu 622 
retratação por parte dos outros vereadores, pelas fala onde dizia 623 
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que o não acordo de lideres na semana passada era uma grande 624 
irresponsabil idade. Falou em aparte  o Vereador  RODRIGO 625 
MASSULO –  O Edil parabenizou a funcionara Ana pelo trabalho 626 
prestado, anunciou que seu voto será sim para este projeto e que 627 
não entendia a necessidade de tanta urgência para es te projeto. 628 
Prosseguiu o Vereador MARCELO SANTOS DA SILVA –  O Edil se 629 
pronunciou que não vai assinar nada na “na base do grito” e que 630 
os projetos vão ser discutidos e sempre que necessário vão passar 631 
pelas devidas comissões. Falou em aparte  o Vereador  VALTAIR 632 
ANDRADE –  O Edil também parabenizou a funcionaria Ana por 633 
todo cuidado que ela tem com a Casa da Criança. O Edil falou que 634 
o projeto não foi aprovado na ult ima sessão, por falta de dialogo 635 
entre governo e oposição, alegando que o executivo chegou c om o 636 
projeto na ult ima hora e queria votar, o Edil também pediu aos 637 
demais colegas para quando o voto for contrario, saber respeitar 638 
as opiniões diversas. Falou em aparte  o Vereador  SAMUEL 639 
SCHIMIDT SOUZA –  O Edil também parabenizou a funcionara  Ana, 640 
e disse estar sempre disposto a ajudar a Casa da Criança quando 641 
necessário.  Prosseguiu o Vereador  MARCELO SANTOS DA SILVA 642 
–  Finalizou sua fala, agradecendo a presença da funcionara da 643 
Casa da Criança Ana. Vereador  JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA - 644 
Vereador cumprimentou a o Presidente e Mesa diretora, Colegas 645 
Vereadores e público presente na Casa. O Edil lembrou que este 646 
projeto esta a mais de 15 dias na casa e deveria ter sido votado já, 647 
e que o executivo pediu preferência para este projeto e ele 648 
entende que neste caso deveria ser dado Acordo de lideres. O Edil 649 
destaca que a Bancada do Solidariedade não faz parte do 650 
Governo, e mesmo assim concorda com o Acordo de Lideres, 651 
quando os projetos tenham certa urgência e vão ser benéficos a 652 
população. Falou em aparte  o Vereador CHARLES SANTOS –  O 653 
Vereador agradeceu a visita dos colegas a casa da criança, e 654 
agradeceu a Ana pelo trabalho desenvolvido por ela na Casa da 655 
Criança, destacou que a funcionaria exerce uma função de 656 
coordenação, mas pelo fato de este projeto não ter sid o aprovado 657 
ainda, ela não esta recebendo o valor de coordenação, apenas o 658 
salário base.  O Edil comunicou que vai ser feito votos de 659 
congratulações a funcionaria na próxima semana –  Prosseguiu o 660 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA DA SILVA –  O vereador informou 661 
que quer assinar os votos de congratulações juntamente com a 662 
bancada do PMDB. Vereador ADELINO STECANELA –  O Edil 663 
parabenizou o colega Marcelo Gaúcho pela visita a casa da 664 
criança, disse ser contra atropelar projetos e concorda que eles  665 
devem seguir seus tramites. O Edil comentou que se identif ica 666 
muito com a casa da criança, já que foi mais de 06 anos 667 
conselheiro tutelar e que esta era uma prof issão que ele tinha um 668 
enorme carinho. O Edil falou da responsabilidade do cargo de 669 
Coordenação da Casa da Criança, e dos funcionários que fazem 670 
parte deste projeto. O Edil disse que esta sempre de portas 671 
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abertas para a Casa da Criança, e terminou sua fala 672 
parabenizando a funcionaria Ana. Em votação. APROVADO por 673 
unanimidade . PROJETO DE LEI Nº 029/2017  - Com parecer das 674 
Comissões. Em discussão. Em votação. APROVADO por 675 
unanimidade . O Secretário, Vereador Samuel Schimidt Souza 676 
solicitou que fosse consultado pelo Presidente, Vereador André 677 
Luís Selistre de Oliveira sobre a condição de apreciação e vot ação 678 
da Indicação e Requerimentos, inclusive os verbais em bloco. O 679 
Presidente André Luís de Oliveira Selistre consultou o Plenário d as 680 
condições para apreciação e votação em bloco da Indicação e dos 681 
Requerimentos, inclusive os verbais. Os Líderes foram fa voráveis. 682 
VOTAÇÃO EM BLOCO: Indicação e Requerimentos, inclusive os 683 
verbais. Em discussão. Em votação. APROVADOS por 684 
unanimidade . Os Requerimentos de números 020, 023, 025, 026, 685 
027, 029, 030 e031/2017 - não foram apreciados em votação por se 686 
tratarem de Pedidos de Informações dos Vereadores proponentes. 687 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS . Vereador  SAMUEL SOUZA SHIMIDT –  688 
O Vereador cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas 689 
Vereadores e Público presente. O Edil iniciou sua fala sobre o 690 
anuncio do não recolhimento de podas de arvores por parte do 691 
Poder Executivo, o Vereador informa que esse serviço foi iniciado 692 
na Administração passada, e que deveria ser mantido, tendo em 693 
vista a situação que nosso município vai f icar com o não 694 
recolhimento destes matérias pelo poder  executivo, o Edil lembra 695 
que com o recolhimento já ocorrem f de moradores at irarem tudo 696 
em sangas, e falou que agora a tendência é piorar. O Edil falou 697 
que este assunto deve ser revisto pelo Prefeito Municipal e 698 
Secretário de Obras. Falou em aparte  a Vereadora  ERONITA 699 
ANDRADE –  A Edil falou estar preocupada com esta situação, e 700 
que realmente deveria ser revisto este cancelamento do serviço, a 701 
Vereadora falou achar caro o valor de R$ 100,00 para o 702 
recolhimento e que a Prefeitura deveria ao menos 1x por mês,  703 
fazer este serviço. Falou em aparte  o Vereador  DIRCEU 704 
MACHADO –  O Vereador explicou que quando foi ajustado a taxa 705 
de lixo no Governo anterior, este serviço foi uma contrapartida do 706 
executivo, para beneficiar a comunidade, o Vereador falou que 707 
caso o executivo realmente não queria mais recolher estes 708 
matérias, então cr iar dois eco pontos para a comunidade largar 709 
nestes locais e o executivo dar o f im correto nos materiais. Falou 710 
em aparte  o Vereador  RODRIGO MASSULO –  O Edil lembrou que 711 
com o recolhimento sendo feito pela Prefeitura, a população ainda 712 
acaba largando esses materiais em sangas e beira de estrada, o 713 
Edil questiona se com o f im desse recolhimento a situação não vai 714 
piorar. Falou em aparte  o Vereador  CHARLIS SANTOS –  O Edil 715 
falou que f icou sabendo deste assunto pelas redes sociais,  e que 716 
recebeu a ligação do Secretario Municipal de Agricultura e Meio 717 
Ambiente falando sobre este assunto, onde o secretario comunicou 718 
ao Edil, que de nada adiantaria a Prefeitura Municipal f icar 719 
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realizando o recolhimento dos materiais e não fazer a 720 
conscientização da população. O Edi l informou que a Prefeitura 721 
Municipal já tem um plano de conscientização e de recolhimento 722 
para as podas. –  Prosseguiu o Vereador  SAMUEL SOUZA 723 
SHIMIDT –  O Edil falou esperar que a Prefeitura cumpra o 724 
prometido e anunciou que vai cobrar que saia do papel o projeto. O 725 
Vereador perguntou se os colegas sabiam que era o Vereador Wi -726 
Fi, fazendo referencia a reportagem da semana passada, onde foi 727 
citado que um vereador não saiu do telefone a reunião toda. 728 
Vereador  RODRIGO MASSULO –  O Vereador cumprimentou o 729 
Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e Público 730 
presente. O Edil lembrou trabalho prestado pelo ex-secretário 731 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e agora Vereador Dirceu 732 
Machado e o parabenizou, e aproveitou para dizer que é este 733 
trabalho que ele espera que a Administração Municipal continue a 734 
fazer. O Edil disse respeitar o pedido de vista do Vereador Adelino 735 
Stecanela e já solicitou o parecer Jurídico do projeto e vai 736 
repassar ao colega vereador. O Vereador aproveitou para lembrar 737 
os colegas que na semana passada foi até a Assembleia, 738 
juntamente com os colegas Marcelo Gaúcho e Jorge Eloy, para 739 
solicitar uma reunião com o Secretário Estadual de Segurança 740 
Pública e convidou a população para se fazer presente na reunião 741 
no dia 15 de Março. Vereador  MARCELO SANTOS SILVA –  O Edil 742 
reforçou seu pedido de indicação a Ciclovia, e o pedido de 743 
providencias referentes a estrada da Costa da Miraguaia, o 744 
vereador falou sobre o pedido de patrolamento na localidade de 745 
macegão, com a chuva o vereador alega que a estrada f icou em 746 
péssimo estado. O Edil lembrou que do segundo distr ito sai 33% 747 
do PIB de Santo Antônio da Patrulha, e por isso merece uma 748 
atenção.  Vereador MANOEL ADAM - O Vereador cumprimentou o 749 
Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e Público 750 
presente. O Edil começou sua fala sobre a estrada do segundo 751 
distrito, segundo ele aquela estrada juntamente com a do Evaristo, 752 
é uma das mais movimentadas e a situação esta bem complicada, 753 
o Edil lembrou que no segundo distrito tem 3 grandes empresas e 754 
que só elas são responsáveis por grande parte do f luxo de 755 
veículos, principalmente de caminhões carregados com 756 
mercadorias. O Vereador lembrou que dessa localidade em torno 757 
de 20 a 25% da arrecadação total do município, vem de La. O Edil 758 
falou sobre o projeto de pavimentação daquela estrada, e que o 759 
lema de Santo Antônio vem do segundo distr ito “Sonho, cachaça e 760 
rapadura e mulher bonita”. Falou em aparte  o Vereador  JOÃO 761 
LUIS MOREIRA - O Vereador falou que não entende como os 762 
Município vizinhos a Santo Antônio consegue ter as estradas do 763 
interior pavimentadas e as do nosso município estão sempre em 764 
péssimo estado. Prosseguiu o Vereador  MANOEL ADAM –  O Edil 765 
falou que foi questionado sobre um deposito de lixo localizado na 766 
estrada que da acesso a Aldeia Velha, que esta cheio do lixo, o 767 
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Edil  lembra que este deposito é antigo, as Administrações sempre 768 
o limpam e sempre acaba f icando cheio de l ixo, igualmente ocorre 769 
na Avenida Porto Emerim. O Edil falou não acreditar na concepção 770 
de abandono desse projeto, e que sempre acompanhou este 771 
problema no município, ele falou que no ano de 2000, no governo 772 
Zezo/Daiçon eles f izeram um recolhimento de lixo que iniciou pelo 773 
centro, e só nessa região o Vereador já t inha perdido as contas de 774 
quantas caçambas de lixo foram ret iradas, o Edil falou que este é 775 
um problema cultural e concorda totalmente com a fala do 776 
Vereador Charl is Santos, onde é falado sobre um projeto de 777 
conscientização do recolhimento de lixo. –  Falou em aparte  o 778 
Vereador  DIRCEU MACHADO –  O Vereador informou ao colega 779 
Manoel que Santo Antônio da Patrulha tem mais de 10 lixões 780 
clandestinos, o Edil  informou que na administração passada eles 781 
estavam fazendo uma limpeza em alguns desses lixões, pela 782 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e com isso 783 
as comunidades adotavam o local onde era o l ixão e ali criavam 784 
um jardim, af im de evitar que fossem criados novos lixões. –785 
Prosseguiu o Vereador MANOEL ADAM –  O Edil agradeceu aos 786 
colegas pela aprovação do projeto com acordo de lideranças, e 787 
terminou sua fala, alegando que hoje na Casa da Criança pode 788 
haver 2 crianças, mas amanha podem chegar mais 10 e semana 789 
que vem mais 15, e na outra semana pode não ter nenhuma, ele 790 
ainda af irmou que o bom seria nunca haver crianças lá, mas 791 
destacou que independente de números, a Casa precisa estar 792 
sempre impecável pare receber essas crianças que por algum 793 
motivo não estão mais com suas famíl ias . Vereador JORGE ELOY 794 
DE OLIVEIRA –  O Vereador cumprimentou o Presidente, Mesa 795 
Diretora, Colegas Vereadores e Público presente. O Edil 796 
comunicou que quando foi colocado o frisado na estrada da Costa, 797 
foi um colocado para resolver um problema de imediato, que era a 798 
grande quantidade de poeira na localidade, e que ele comunicou a 799 
comunidade que depois aquele material poderia vir a ser um 800 
problema, o Edil  destaca que este material não poderia ser usado 801 
em local que o f luxo de veículos pesados.  Falou em aparte  o 802 
Vereador JOÃO LUIS MOREIRA –  O Edil parabenizou a visão do 803 
colega Jorge, em relação ao frisado, o edil falou que esse material 804 
não deveria ser usado, pois acaba sempre gerando problemas 805 
maiores . Prosseguiu o Vereador  JORGE ELOY DE COLIVEIRA - O 806 
Edil destaca sua preocupação em relação ao f im do recolhiment o 807 
de podas, e a importância que esse serviço tem para a comunidade 808 
em geral,  o Vereador falou que diariamente era recolhido as podas 809 
e mesmo assim não se dava conta de tanta solicitação de 810 
recolhimento. O Vereador terminou sua fala pedindo p ara a 811 
Administração Municipal não terminar com este serviço.  Vereador 812 
JOÃO LUIS MOREIRA –  O Vereador cumprimentou o Presidente, 813 
Mesa Diretora, Colegas Vereadores e Público presente. O Edil 814 
falou sobre os assassinatos ocorridos em Santo Antônio, falando 815 
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que provavelmente vem a ser queima de arquivo, e o quanto a 816 
droga destrói uma família, e destrói o próprio futuro. O Edil disse 817 
que enquanto os grandes traf icantes não forem presos, 818 
infelizmente cada vez mais os jovens vão acabar caindo nesse 819 
mundo das drogas.  O Edil parabenizou o Prefeito Municipal e o 820 
Vice-Prefeito, pelas melhorias feitas na Lagoa dos Barros, ele 821 
falou que jamais vai crit icar a administração passada pela Lagoa 822 
dos Barros, tendo em vista que as enchentes que ocorrem lá não  823 
eram culpa de prefeito ou vice-prefeito, o Edil destacou também 824 
que acredita que vão ser feitas melhorias na quadra de areia e as 825 
pedras vão ser t iradas. Falou em aparte  o Vereador  VALTAIR 826 
COELHO DE ANDRADE –  O Edil falou ao colega vereador João 827 
Luís Moreira, que apenas ele vendo para acreditar na situação da 828 
quadra de areia, ele disse que fez os comentários que ele fez, é 829 
por estar preocupado com a segurança dos jogadores. Prosseguiu 830 
o Vereador JOÃO LUIS MOREIRA –  O Vereador solicitou então 831 
que a Administração Municipal faça as melhorias para todos no 832 
próximo f inal de semana, poderem aproveitar o Lagoano sem 833 
nenhuma preocupação. O Edil falou que já conversou com o 834 
Secretario de Obras e o mesmo prometeu que na semana ir ia ate a 835 
estrada da localidade de Furnas para fazer melhorias que a 836 
população estava reivindicando.  Vereador JAIR BELLOLI – 837 
cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e 838 
Público presente. O Edil falou que percorreu bastante as 839 
localidades do Município, e aproveitou a fala do vereador Dirceu 840 
Machado, quando disse que existia 10 l ixões clandestinos na 841 
cidade, e falou que realmente acredita na verdade que existam 842 
mais. O Edil falou estar impressionado com o desleixo da cidade, 843 
principalmente nas proximidades da localidade dos Passos dos 844 
Ramos e se deparou com um lixão no meio do bairro, e desconfiou 845 
que o pessoal que é responsável por esse l ixão, não é de Santo 846 
Antônio da Patrulha, o Edil comunicou que nas próximas reuniões 847 
vai solicitar para a Prefeitura tomar providencias sobre esses 848 
lixões, o Vereador se mostrou indignado com o fato do lixo que é 849 
depositado nos arredores da Avenida Porto Emerim  terêm sidos 850 
recolhidos na terça feira, e na quinta feira da mesma semana, já 851 
estava cheio novamente. O Edil pediu para os moradores dos 852 
arredores anotar as placas dos ve ículos que largam lixo nessas 853 
localidades para serem feitos denuncias. Falou em aparte  o 854 
Vereador  DIRCEU MACHADO –  O Vereador se manifestou 855 
comunicando que esses lixões clandestinos são problemas 856 
crônicos na cidade, a Prefeitura vem fazer  a limpeza e dois dias 857 
após está novamente cheio de lixo novamente, argumentou o Edil. 858 
O Vereador falou que algumas pessoas foram identif icadas e por 859 
incrível que pareça, algumas dessas eram empresários do 860 
município, e que deveriam estar dando exemplos pra cidade. 861 
Prosseguiu o Vereador  JAIR BELLOLI –  O Vereador falou que 862 
além desses lixões citados, ele identif icou mais um que esta sendo 863 
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“criado” na localidade da Lomba da Páscoa, o Edil falou que tem 864 
um carroceiro que cobra pra ret irar os lixos das residências e atira 865 
neste l ixão. O Edil disse que sabe o quão complicado é este tema , 866 
mas vão vai desistir. O Vereador também falou que parece que 867 
depois do pedido feito em relação ao som alto no município, 868 
percebeu já uma melhora, porém falou que vai manter a vigilância 869 
neste assunto. Vereador CHARLIS SANTOS –  O Vereador 870 
cumprimentou o Presidente, Mesa Diretora, Colegas Vereadores e 871 
Público presente. O Edil começou sua fala reiterando o 872 
requerimento nº 32/2017, que solicita ao Prefeito, para que, 873 
através do Departamento Municipal de Trânsito proceda a 874 
f iscalização junto à empresa de Transportes Coletivos LTDA no 875 
que se refere o cancelamento do it inerário da l inha de transporte 876 
coletivo urbano no sentido Centro/Bairro Santa Teresinha no 877 
horário das 13h30min de sábados; afetando dezenas de moradores 878 
e usuários deste it inerário. Na mesma linha solicita -se que o 879 
Executivo Municipal proceda à int imação da empresa, a f im que a 880 
mesma preste esclarecimento (informações) sobre o referido 881 
cancelamento deste it inerário, sendo o mesmo encaminhad o 882 
posteriormente a esta Casa Legislativa.  O Edil citou a empresa 883 
Sudeste, que detém o domínio das linhas de ônibus no transporte 884 
Urbano, o Vereador falou que a empresa citada encerrou as linhas 885 
de transportes no Bairro Santa Terezinha aos Sábados no horári o 886 
das 13:30, acabando por prejudicar inúmeros moradores daquela 887 
localidade que trabalham no comercio na cidade, o vereador disse 888 
que este foi um compromisso de campanha que é com urgência 889 
que se precisa fazer uma licitação do transporte publico do 890 
município, tendo em vista a precariedade do mesmo. O Edil 891 
agradeceu a compreensão dos colegas pela votação favorável ao 892 
projeto de criação ao cargo de Coordenação da casa da Criança, 893 
aproveitou a presença da futura coordenadora e a parabenizou 894 
pelo trabalho já prestado. O Vereador relatou sua ida a Brasília, 895 
comunicou que avançou no Gabinete do Deputado Federal Alceu 896 
Moreira o pedido da Prefeitura para solicitando um veiculo para a 897 
Defesa Civil de Santo Antônio da Patrulha. O Edil falou também 898 
que juntamente com o Ministro Eliseu Padilha, teve no Ministério 899 
do Turismo para a liberação de verba, para o pagamento da 900 
empresa que remodelou a praça do Menino Deus, praça esta já 901 
concluída porém a empresa ainda não recebeu os valores devidos. 902 
O Edil também teve com o Minis tro Osmar Terra, para a liberação 903 
de em torno de R$167.000,00 referentes a compra  de um 904 
caminhão que já se encontra no pátio da prefeitura. Falou em 905 
aparte  o Vereador  ANDRÉ SELISTRE –  O Edil solicitou para a 906 
bancada do PMDB conversar com o Ministro Osmar Terra, para ver 907 
a possibi l idade da construção de uma nova agencia do INSS para 908 
Santo Antônio da Patrulha.  O vereador falou da importância de 909 
uma nova agencia, tendo em vista que a acessibi l idade da agência 910 
atual é nota zero.  Prosseguiu o Vereador  CHARLIS SANTOS –  O 911 
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Edil continuou falando sobre sua ida até Brasília, e que conversou 912 
com o Ministro Eliseu Padilha sobre o recurso no valor de R$ 913 
5.600,000,00 para a Rota da Rapadura, localizada no segundo 914 
distrito, o Edil falou que o projeto voltou para o Ministério do 915 
Turismo, e que agora o Prefeito Municipal, solicitou também as 916 
alianças estaduais ajuda na liberação deste recurso e colocou 917 
como prioridade para os anos de 2017/2018.  O Edil falou sobre as 918 
novas instalações da nova Escola Santa Inês, e que recebeu 919 
algumas ligações pedindo informações sobre a calçada da escola  920 
Santa Inês. Falou em aparte  o Vereador  JOÃO LUIS MOREIRA –  O 921 
Vereador falou que recebeu algumas l igações, denunciando que os 922 
canos estavam quebrados e que a calçada seria feito em cima,  923 
sem trocar os canos, o Edil falou que foi  até as novas instalações 924 
da escola Santa Inês, quando chegou lá se deparou com os 925 
funcionários e com a engenheira da Obra que garantiu p ara ela 926 
que os canos ir iam ser trocados e somente após isso a calçada 927 
será feita. Prosseguiu o Vereador CHARLIS SANTOS –  O Edil 928 
falou que houve boatos na comunidade que a Prefeitura iria fazer a 929 
obra mesmo com os canos quebrados, o Edil ressalta que isto é 930 
uma inverdade e jamais ir ia acontecer. E para f inalizar o vereador 931 
questionou a entrevista concedida pelo ex-secretário Toninho 932 
Selistre, onde segundo o Vereador, Toninho teria dito que as 933 
negociações com o Hospital Santa Casa, teriam começado no 934 
Governo Paulo, O Vereador falou que isso é uma inverdade, e que 935 
foi o então prefeito Daiçon Maciel da Silva que iniciou as 936 
negociações, pela confiança que esta instituição tem pelo Daiçon e 937 
na sua esposa Aglaé. O Vereador informou que quer fazer um 938 
confrontamento entre os diretores desta instituição e o ex-939 
secretário municipal Toninho. COMUNICADOS DO PRESIDENTE: 940 
O Vereador André Luís de Oliveira Selistre usou da palavra e 941 
solicitou que as Bancadas do PMDB, do PP, do PTB, do 942 
Solidariedade e do PSB que indiquem, via requerimento 943 
protocolado na Secretaria, o nome da Mulher Destaque 2017 até a 944 
05ª Reunião Ordinária, na segunda-feira, dia 06 de março.  De 945 
acordo com a Lei nº 6.720, de 02 de abri l de 2013, acontece no 946 
mês de março a Sessão Solene de Homenagem às mulheres de 947 
destaque em Santo Antônio da Patrulha, a ser promovida na Sede 948 
do Poder Legislativo. O objet ivo é homenagear 5 (cinco) mulheres 949 
do Município, representantes de vários segmentos da sociedade, 950 
como mulheres a frente de cargos públicos e/ou entidades, 951 
conselhos, clubes e instituições da sociedade civi l governamental 952 
ou não governamental, em comemoração ao Dia Internacional da 953 
Mulher. Ato contínuo consultou os colegas Vereadores, a f im de 954 
dar publicidade, sobre a possibil idade de antecipação ou 955 
prorrogação da 04ª Reunião Ordinária que aconteceria na 956 
segunda-feira, dia 27 de fevereiro  - feriadão de Carnaval. Consulto 957 
sobre a antecipação da reunião para a quinta -feira, dia 23 de 958 
fevereiro; ou a prorrogação para a quinta -feira, dia 02 de março; 959 
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às 15 horas, no Plenário Euzébio Barth, sendo que as reuniões das 960 
Comissões acontecem às 14 horas, no Plenarinho Vereador Luiz 961 
Tedesco. Restou decidido que a 04ª Reunião Ordinária aconteceria 962 
na quinta-feira, dia 23 de fevereiro; às 16 horas, no Plenário 963 
Euzébio Barth, sendo que as reuniões das Comissões acontecem 964 
às 14 horas, no Plenarinho Vereador Luiz Tedesco. Por f im, o 965 
Presidente, Vereador André Luís de Oliveira Selistre comunicou os 966 
Vereadores na Audiência Pública para discutir as mudanças 967 
previstas pela Reforma da Previdência Social.  O evento acontece 968 
na Câmara de Vereadores, na sexta -feira, dia 03 de março, às 19 969 
horas. O Presidente solicitou que os Vereadores convidem seus 970 
Deputados Estaduais e Federais para comparecerem nesta 971 
audiência que terá em discussão um tema importante que será o 972 
rumo da aposentaria.  Nada mais havendo a tratar, o senhor 973 
presidente encerrou a reunião ordinária, onde lavrei a presente 974 
ata, que após l ida e aprovada segue assinada.  975 


